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Sportovní komise Rady Jihočeského kraje 

tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 

České Budějovice, 5.října 2022 

 

Zápis č. 9/2022 

z 9. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 29. 9. 2022 od 14:00 do 15:20 hod. 

v zasedací místnosti č. dv. 2.010 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice  

 

Přítomni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény, MUDr. Jaromír 

Kopřiva, Ing. Marek Liška, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří Popelka, Mgr. Radek 

Sosna 

Omluven:  Ing. Jiří Fencl 

Nepřítomen: Ing. Karel Macků 

Přizváni:  Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK 

 Jiřina Formánková, DiS. – administrátorka projektů, Odbor evropských záležitostí KÚ JK 

Mgr. Zdeněk Krátký – manažer, Jihočeská krajská organizace ČUS 
   

Program jednání: 

1. Informace k dotačnímu programu na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže  

(OEZI - Jiřina Formánková, DiS.) 

2. Ocenění medailistů z letní Olympiády dětí a mládeže 2022 (OŠMT) 

3. Zajištění Jihočeské výpravy na zimní Olympiádu dětí a mládeže 2023 (OŠMT) 

4. Pořadatelství letní Olympiády dětí a mládeže 2024 (OŠMT) 

5. Dotační programy Jihočeského kraje z oblasti sportu pro rok 2023 (OŠMT) 

6. Různé 

Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 8 členů, komise usnášeníschopná. Všichni přítomní členové 
komise souhlasili s navrženým programem. Předseda představil J. Formánkovou. 
 
Bod 1: Informace k dotačnímu programu na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže  

J. Formánková: Na základě vysoké inflace a nárůstu cen energií schválilo Zastupitelstvo JK dne 15. 8. 22 

dotační program pro nízkopříjmové skupiny "My v tom Jihočechy nenecháme". Na stránkách www.kraj-

jihocesky.cz a myvtomjihocechynenechame.cz jsou zveřejněny pravidla programu, návody a další praktické 

informace. Program je určený pro rodiny s dětmi od 3 do 19 let, které mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji. 

Žádosti o podporu podávají zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která provozuje podporované 

aktivity (např. tělovýchovné a sportovní). Žádá se na členské příspěvky, na účastnické poplatky. Příjem žádostí 

je v termínu 15. 9. 2022 – do 31. 1. 2023. Výše příspěvků je max 4 000 Kč na dítě za měsíc. Organizace, která 

se rozhodne tohoto dotačního programu využít, musí být zaregistrovaná na myvtomjihocechynenechame.cz. 

Organizace zkontroluje nárok na podporu a zaeviduje podporovanou osobu v systému. Pak podá u JK 

souhrnnou žádost všech žadatelů do 31. 1. 2023 v elektronické, popř. fyzické, podobě.  

 

(M. Liška – příchod ve 14:19 hod.) 

 

Po diskusi a zodpovězení dotazů se přistoupilo k hlasování. 

 

U s n e s e n í   č. 17/2022/SK-9 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k dotačnímu programu na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže 

Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod 2: Ocenění medailistů z letní Olympiády dětí a mládeže 2022 
M. Sláma: Shrnul úspěchy JK na ODM 2022 - 7. místo a celkem 44 medailí. Oceněni byli sportovci z těchto 

sportů: atletika, badminton, judo, kanoistika, karate, orientační běh, plavání a dva míčové sporty basketbal  

a volejbal. Ocenění medailistů se uskutečnilo dne 12. 9. v sále zastupitelstva na KÚ JK. Sešlo se cca šedesát 

medailistů a trenérů, na které se přišlo podívat cca třicet rodičů, prarodičů a kamarádů.  Medailistům osobně 

poděkoval hejtman Kuba a dary předali (dárkové poukazy do Decathlonu v hodnotě 1 500 Kč a drobné dárkové 

předměty) náměstkyně Kozlová a náměstci Talíř, Klíma a Krák, dále předseda organizačního výboru pan 

Vavroch a předseda paralympijského výboru pan Sýkora.  

 

U s n e s e n í   č. 18/2022/SK-9 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k ocenění medailistů z letní Olympiády dětí a mládeže 2022 
Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3: Zajištění jihočeské výpravy na zimní Olympiádu dětí a mládeže 2023 

M. Sláma:  Ve dnech 22. – 27. 1. 2023 se uskuteční ZODM ve Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Trutnově a Nové 

Pace. Pořadatelem akce je Královéhradecký kraj. Závodit se bude v 10 sportovních odvětví. Nově je na 

programu her zařazeno běžecké lyžování zrakově postižených. 

Přihláška B - závazný počet účastníků schvaluje RK 3. 10. a ZK 13. 10. 2022. Účastnický poplatek (strava, 

ubytování) 600 Kč/osoba/den. Jihočeský kraj přihlásí maximální možný počet, a to 122 sportovců, trenérů  

a vedoucích výprav. Vyhlášena byla i veřejná zakázka na reprezentační komplety. 

10. 10. se sejde organizační výbor pro zajištění Jihočeské výpravy, 12. 10. 2022 setkání s garanty jednotlivých 

sportů, které jsou na programu ZODM 2023. 

 

U s n e s e n í   č. 19/2022/SK-9 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k zajištění jihočeské výpravy na zimní Olympiádu dětí a mládeže 2023 
Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 4: Pořadatelství letní Olympiády dětí a mládeže 2024 
M. Sláma: OŠMT pracuje aktivně na prvních přípravách - jednání „se sporty“, jednání s kolejemi a DM, 22. 9. 

2022 proběhlo první setkání se zástupci jednotlivých sportů, které jsou na programu her. Z 80 % známe 

potencionální místa sportovišť. Proběhlo jednání se sportovním zařízením města České Budějovice  

a Výstavištěm ČB na téma využití prostor jako sportovišť.  

Koncept kompaktní ODM se zatím daří udržet - České Budějovice, Hluboká nad Vltavou. 

V následujících měsících bude OŠMT pracovat na organizaci této akce - smlouvy se sporty, spolupráce s ČOV 

+ smlouva, veřejné zakázky - agentura atd. Počítáme se 3 388 účastníky olympiády. 

 

M. Sláma dále představil konkrétní místa sportovišť, stravování (plná penze) a ubytování. Chceme, aby děti 

byly ubytované co nejblíže ke sportovištím a stravovaly se pokud možno v místech sportovišť a minimalizoval 

se tak čas, který budou trávit na cestách. 

U s n e s e n í   č. 20/2022/SK-9 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k pořadatelství letní Olympiády dětí a mládeže 2024 
Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 
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Bod 5: Dotační programy Jihočeského kraje z oblasti sportu pro rok 2023 

M. Sláma: Zatím nebyly schváleny ani názvy DP, ani alokace. OŠMT bude navrhovat stejný model jako 

v minulých letech, pouze s jednou změnou u DP Podpora sportovní infrastruktury  

Opatření č. 1 nebude zacíleno na konkrétní opravy a rekonstrukce. Bude se jednat o obecné pokrytí 

rekonstrukcí a oprav sportovišť jakéhokoliv charakteru na území Jihočeského kraje.  

Opatření č. 2 se nezmění: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť. 

Opatření č. 3 též zůstane: Obnovy vybavení sportovišť. 

Ostatní DP z oblasti sportu navrhne OŠMT ve stejném znění jako v roce 2022.  

 

Z. Sýkora se dotázal na plánovanou výši celkové alokace. M. Sláma: zatím není známa, ale je podle něj 

důležité, aby případné ponížení částky nebylo v oblasti investic a infrastruktury. Z. Sýkora poukázal i na 

důležitost dotací na provozní náklady. 

 

Z. Kemény se dotázal na dotační podporu revitalizací sportovišť zapojených do olympiády 2024. M. Sláma  

- budeme se snažit o bodové zvýhodnění těchto sportovišť. 

 

U s n e s e n í   č. 21/2022/SK-9 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k dotačním programům Jihočeského kraje z oblasti sportu pro rok 2023 
Hlasování 9/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 6: Různé 
Předseda navrhl, aby se další zasedání SK konalo z organizačních důvodů v úterý 22. 11. 2022. Členové 

komise souhlasili. Pozvánky budou včas rozeslány. 

 

Z. Sýkora informoval, že došlo k navýšení celkové navrhované alokace na sport v ČR pro rok 2023 

z původních 5,9 miliard Kč na 6,9 miliard Kč.  

Dále předseda sdělil, že před několika dny poslanci PSP ČR poslali do druhého čtení novelu zákona o podpoře 

sportu, která zásadním způsobem mění fungování a nastavení NSA. Cílem novely je zajistit větší možnost 

kontroly NSA a zrychlení jejích administrativních procesů. Bude-li novela schválená, začne platit od 1. 1. 2023. 

 

Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 15:20 hod.  
 
 
 
Zapsala: Petra Schinková 

Ověřil:      Bc. Zbyněk Sýkora, MBA 


